TISKOVNO POROCILO

)Sredanje z avtorji 2012(
GOST VECERA: ZORAN JERONCC
Predstavitev knjige
"ZIVLJENJE NA KANALSKEM KoLovRATU"
Sreda, 11. januarja 2012 ob 18. uri

kijih prireja Kulturni dom v Goici (ul. Brass, 20 - ltalija), bosta v sredo,
s priietkom ob 18. uri, gosta vedera Zoran Jerondid tef njegov ode Franko Jerondid,
oziloma soavtorja knjige "Zivljenje na kanalskem kolovratu". Uvodno besedo bo podal prof. Adrijan Pahor iz
V okviru tfadicionalnih sredanj z avtorji,
'11. januarja 2012,

Gorice.

Gfe namred za delo, v katerem sta avtorja popisala vasi in zaselke ter hisna imena druzin na Kanalskem
Kolovfatu, kjerje meja po drugi sveiovni vojni moino zarezala v Zjvljenje Slovencev na obeh bregovih ldije in
tudi zafadi prekinjenih povezav pospeiila odseljevanje. Od 73 zaselkov z zadetka 20. stoletja jih danes Zivi le
Se tretjina. Vendar, ugotavljata

Delo

avlo{a, se zivljenje v te kraje ponovno vrada.

je v bistvu potovanje v geografske, zgodovinske in predvsem vsakodnevne prostore preieklosti

in

sedanjosti. Avtoda nas vodita od vasi do vasi, v katerih je leta 1910 Zivelo 1500 prcbivalcev, danes pa jih je le
3e okrog 350. Vkljudeni pa so iudi zanim;vi detalji, ki zadeva;o zamejsko

Oseminosemdesetletni Franc Jerondid je izjemen pripovedovalec, ki je prispeval vedino zgodb, v katerih
slikovito in z izjemnim smislorn za humor opisuje Zivljenje v knlih od nekdaj na prepihu razlidnih interesov,
konfliktov in prestavljanj meja. Tu sta se sredevali Beneska republika in Avstroogrska, svoje sledi so pustili tudi
Napoleon Bonaparte, pa prva svetovna vojna, ra4norodovalno obdobje fasizma in druga svetovna vojna.
Franc Jerondid poudaia, da na Kanalskem Kolovratu ni bilo nobenega prebivalca, ki bi sodeloval s fasistidnimi

sllami. Kraje,

v katerih Zivi vse od rojstva dobro pozna, predvsem pa je bil ves das dejaven

oblikovalec

Zivljenja v lem prostoru in je, kakor pmvi, poznal skoraj vse prebivalce in njihove druZine.
PIj zapisovanju mu je pomagal sin Zoran Jerondid, ki je Ze dve desetletji trener odbojke v ltaliji (od tega je bjl
eta je v A ligi). [/ed drugim je popisal in fotografiral vse kraje na Kolovratu. Tudj tisle, od katerih so ostale
le Se ruSevjne in jih je prcrasel gozd. S pomodjo napotkov domadinov in predvsem opazovanja, je uspel odkriti

itiri

tudi najmanjae sledove vasi in zaselkov, od katerih je ponekod ostala le

ie hiina Sievilka

z letnico izgradnje,

zaprsano na Kamnu.
Veder prirejata Kulturni dom v Gorjci in Sportno zdruZenje olympia iz Gorice.

Gorica, 30. decembra 2011

KI.JLTURNI

DOM

34170

KULTURNI DOM GORICA

GoRlcA (ltalija)
GORIZIA (lta ia)

ut.
Via

I. BRASS,20

PtvA00l24rl20319

c.F.

Te. +39 048133288
Fax +39 0481536014

910010203t1

e.rnail: info@klrlturnidom.it
web: www.kr-rltLrrnidom.it

